
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-MBA em Gestão de Negócios, 

Empreendedorismo e Alta Performance 
(Live-Streaming) 

 



 

Página | 2  

 

Live Streaming 
Mini-MBA GESTÃO DE NEGÓCIOS, EMPREENDEDORISMO E ALTA PERFORMANCE 

GESTÃO DE NEGÓCIOS, EMPREENDEDORISMO E ALTA PERFORMANCE 

www.certform.pt geral@certform.pt 226 066 442 / 935 569 146 / 935 569 148 

Mini-MBA em GESTÃO DE NEGÓCIOS, EMPREENDEDORISMO E ALTA 
PERFORMANCE (Live Streaming) 
 
Pragmático, Objetivo, Focado, Fortemente Prático – o essencial de um MBA 

para conquistar os conhecimentos, as ferramentas, as habilidades, as 

competências e as atitudes para uma alta performance na gestão de 

negócios. 

O Mini-MBA em GESTÃO DE NEGÓCIOS, EMPREENDEDORISMO E ALTA PERFORMANCE 

(Live Streaming) é um curso enquadrado na área das Ciências Empresariais (gestão e 

administração) com o foco na criação e gestão de negócios.  O Curso permite o 

desenvolvimento de competências técnicas, pensamento analítico, pensamento crítico, 

resolução de problemas, inovação, criatividade e iniciativa no empreendedorismo e na 

gestão de negócios. 

O que vai ganhar com a frequência deste Curso? O que o pode diferenciar com a 

conclusão desta formação? 

Ao concluir este curso vai conquistar: 

✓ Uma compreensão mais forte dos três pilares principais de um negócio 

- o ambiente estratégico, as ferramentas financeiras e o elemento 

humano - que vai poder usar para aumentar a vantagem competitiva da 

sua empresa; 

 

✓ Competências e habilidades técnicas de negócios e finanças 

empresariais para compreender, analisar e otimizar operações de 

negócios; 

 

✓ Insights sobre o comportamento do empreendedor que o vão ajudar a 

transformar ideias em oportunidades de ação para criar e gerir 

negócios; 

 

✓ Competências de gestão aprimoradas e uma confiança na mudança 

para uma liderança estratégica e influente; 
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A CERTFORM – Escola de Formação Prática, concebe, promove e desenvolve Cursos de 

Formação Profissional, orientados para as necessidades do mercado de trabalho, cujos 

programas e percursos, fortemente práticos, têm como principal objetivo contribuir para o 

sucesso profissional e pessoal dos formandos que neles participam. 

Sendo 100% on-line esta formação permite grande flexibilidade de aprendizagem pois o 

formando não terá de se deslocar às instalações da CERTFORM – Escola de Formação Prática.  

O Mini-MBA em GESTÃO DE NEGÓCIOS, EMPREENDEDORISMO E ALTA PERFORMANCE 

é um curso de formação lecionado em live streaming, ou seja, com sessões síncronas ou 

em tempo real), pode fazer este curso a partir de sua casa, do seu escritório, a partir de qualquer 

parte do Mundo. 

A próxima edição vai iniciar a 16 de fevereiro de 2022, decorre às 

quartas-feiras das 19h às 23h. Tem a duração de 52 horas, distribuídas 

por 13 sessões de 4 horas cada. 

Vão beneficiar desta formação todos aqueles que pretendam criar uma empresa, lançar um 
negócio, empresários que pretendem estar mais bem preparados para gerir a sua empresa num 
clima de incerteza e adversidade, estudantes universitários com perfil de empreendedores, etc. 

A frequência deste curso de formação profissional fornece aos participantes os 

instrumentos, as técnicas, as ferramentas práticas que ajudarão a enfrentar com maior 

sucesso os desafios profissionais.  

Ao aliar a teoria e a prática, neste curso irá aprender vários aspetos práticos que não são 

normalmente ministrados nos cursos do ensino tradicional. 

Neste curso vai encontrar as bases fundamentais do essencial de um MBA para que possa 

gerir um negócio com confiança e sucesso. 
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PROGRAMA DO CURSO 

MÓDULO 1 – EMPREENDEDORISMO e as SOFT SKILLS do EMPREENDEDOR 

 

Perspetiva global sobre empreendedorismo; 

O papel do Empreendedor; 

Competências de Liderança estratégica e influente; 

Inteligência Emocional para gestores; 

Organização e Gestão do Tempo; 

O processo empreendedor: Ideias e Oportunidades; 

Identificação e avaliação de oportunidades; 

Plano de Negócios (PN); 

Modelo de Negócios (MN); 

Fontes de Financiamento e Investimento: Business Angels, Venture Capital (Capital de Risco) e 

Venture Capitalists; Crowdfunding e Plataformas de Crowdfunding; 

Startups ventures; 

STARTUPS e UNICÓRNIOS – Estudo de Casos em Portugal e no Mundo; 

 

MÓDULO 2 – CRIAÇÃO DE EMPRESAS 

Sociedades comerciais e civis sob a forma comercial previstas no Código das Sociedades 

Comerciais; 

Sociedade por quotas;  

Sociedade unipessoal por quotas;  

Sociedades anónimas; 

Escolher a firma; 

Descrição do objeto social; 

Custos inerentes à constituição de uma Sociedade; 

Capital Social; 
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Entradas em dinheiro e entradas em espécie; 

Fases e etapas da criação de uma Empresa; 

O Pacto Social; 

Certificado de Admissibilidade; 

O caso de criação de Empresa Online; 

Inscrição nas Finanças: apresentação da declaração de início de atividade; 

Inscrição na Segurança Social; 

O Papel do Contabilista Certificado; 

 

Módulo 3 – O Essencial da Gestão para Empreendedores 

Análise Estratégia; 

Análise do Meio Envolvente; 

Diagnóstico Interno: Missão, Objetivos e Estratégia; 

Recursos da Organização; 

Análise SWOT; 

Gestão por Objetivos; 

O fundamental do Controlo de Gestão: Planeamento e Orçamento 

Balanced Scorecard (BSC); 

Introdução à Internacionalização do Negócio: decisão, aspetos práticos e apoios; 

 

Módulo 4 – O Essencial do Marketing para Empreendedores 

Estratégia de Marketing e Planeamento; 

As Decisões Estratégias no Marketing; 

A Marca: Funções, Qualidades e Notoriedade; 

Técnicas e Ferramentas de Vendas; 

Estratégia de Marketing Digital para Empresas; 
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Parcerias Estratégicas e Networking; 

 

Módulo 5 – O fundamental da Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais para 

Empreendedores 

As OBRIGAÇÕES FISCAIS da Empresa: IVA, IRC, IRS; 

As OBRIGAÇÕES PARAFISCAIS da empresa: Segurança Social, FCT e FGCT; 

Informação Económico – Financeira; 

O Relato Financeiro; 

As demonstrações financeiras normalizadas: Balanço, Demonstração dos Resultados, 

Demonstração de Fluxos de Caixa; 

Avaliação da Performance Económica e Financeira: Indicadores de base contabilística e 

indicadores de criação de valor; análise de rácios e indicadores; 

Alocação de Capital: CAPITAL ALLOCATION DECISION TREE (CADT); 

Decisão de distribuição de lucros e política de dividendos; 
 

Introdução às Fontes de Financiamento no Curto Prazo:  Crédito de Fornecedores; 

Financiamento bancário a curto prazo; Papel comercial; Factoring; Contas correntes 

caucionadas; 

Introdução às Fontes de Financiamento de médio e Longo prazo:  Capitais Próprios: Capital 

Inicial, Autofinanciamento, Aumentos de Capital; Private Equity Market (Capital de Risco); Outros 

Instrumentos de Capital Próprio (Prestações Suplementares vs prestações acessórias); Capitais 

Alheios: Empréstimo Bancário, Suprimentos, Leasing Financeiro, Lease Back, Leasing 

Operacional (Renting), Empréstimo Obrigacionista, Empréstimo Externo, Project Finance; 

 

Introdução à Avaliação de Investimentos Reais: Noções sobre o valor temporal do dinheiro; 

Critérios de avaliação de investimentos reais para tomada de decisão. Cash Flows do Projeto. 

Avaliar o Projeto de Investimento: Valor Atual Líquido (VAL); Taxa Interna de Rendibilidade (TIR); 

Prazo de recuperação do Investimento (PRI); Índice de Rendibilidade do Projeto (IRP). 

 

 

 



 

Página | 7  

 

Live Streaming 
Mini-MBA GESTÃO DE NEGÓCIOS, EMPREENDEDORISMO E ALTA PERFORMANCE 

GESTÃO DE NEGÓCIOS, EMPREENDEDORISMO E ALTA PERFORMANCE 

www.certform.pt geral@certform.pt 226 066 442 / 935 569 146 / 935 569 148 

Módulo 6 – O Essencial da Gestão do Pessoal e Questões Laborais para Empreendedores 

Gestão de Recursos Humanos: Recrutamento e Seleção de Pessoal; 

Recursos Humanos e Desenvolvimento de Tarefas; 

Desafios da Gestão de Recursos Humanos; 

Instrumentos de Regulamentação Coletiva do Trabalho; 

Contratos de Trabalho; 

Remunerações dos Trabalhadores; 

Introdução às Compensações por Cessação do Contrato de Trabalho; 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho; 

Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais; 

Horários de Trabalho; 

O Direito às Férias; 

Formação Profissional; 

Regulamentos Internos e Registos; 

 

CERTIFICAÇÃO 
 
Quando concluir o percurso formativo, será emitido o Certificado de Formação Profissional 
no Mini-MBA em GESTÃO DE NEGÓCIOS, EMPREENDEDORISMO E ALTA 

PERFORMANCE (Live Streaming), através da plataforma SIGO, tal como previsto na 

Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. O Sistema Integrado de Informação e Gestão da Oferta 
Educativa e Formativa (SIGO) é coordenado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação 
e Ciência (DGEEC) para gestão da rede de oferta educativa e formativa e dos percursos 
educativos e formativos de jovens e adultos. 
 

Este Certificado é válido para o cumprimento das 40 horas de formação obrigatória, de acordo 

com o Código do Trabalho. 

Sendo a CERTFORM uma Entidade reconhecida como tendo competência nos domínios da 

formação pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o preço do Curso goza 

de isenção de IVA pelo artigo 9.º, n.º 10, do Código do IVA. 
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De acordo com o artigo 78.º-D, do Código do IRS, à coleta do IRS devido pelos sujeitos passivos 

é dedutível um montante correspondente a 30 % do valor suportado a título de despesas de 

formação e educação por qualquer membro do agregado familiar. Os cursos da CERTFORM 

permitem, assim, dedução à coleta em sede de IRS. 

 

DURAÇÃO DA FORMAÇÃO: 52 HORAS 

 

DESTINATÁRIOS:  

Todos aqueles que pretendam criar uma empresa, lançar um negócio, empresários que 
pretendem estar mais bem preparados para gerir a sua empresa num clima de incerteza e 
adversidade, estudantes universitários com perfil de empreendedores, etc. 

 

FORMADOR: DR. MIGUEL FRAGOSO 

MIGUEL FRAGOSO 

Membro Efetivo da Ordem dos Economistas no Colégio de Especialidade de Economia e Gestão 

Empresariais / Auditoria (Economista com Cédula Profissional n.º 15129). Contabilista 

Certificado, Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados (Contabilista Certificado com 

Cédula Profissional n.º 29283). Diretor-Geral e Gestor de Formação da CERTFORM desde Abril 

de 2000. Experiência de mais de 20 anos em Prestação de serviços de Contabilidade e 

Assessoria Fiscal a Empresas e Particulares. Formador Certificado pelo IEFP com uma 

experiência formativa de cerca de 19 000 horas como formador em Ciências Empresariais com 

particular enfoque nos domínios de Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. 

Educação: MBA em Direção e Administração de Empresas (IMF), Licenciatura em Gestão de 

Empresas, Especialização em Auditoria Financeira (ISAG – European Business School), 

Bacharel em Contabilidade e Administração (ISCAP), Pós-Graduação em Fiscalidade e 

Assessoria, Higher Education Teaching Certificate pela Harvard University, Financial Accounting 

Certificate Program pela Harvard Business School (HBS), Leading With FINANCE Certificate 

Program pela Harvard Business School (HBS), ENTREPRENEURSHIP ESSENTIALS 

Certificate Program pela Harvard Business School (HBS). Possui vários Cursos de Formação 

Contínua para atualização de conhecimentos na área das Ciências Empresariais em particular 

no Sistema de Normalização Contabilística, Finanças Empresariais, Finanças Internacionais, 

Normas Internacionais de Contabilidade, Fiscalidade Nacional, Fiscalidade Internacional, 

Análise Económica e Financeira, Direito do Trabalho, etc. 
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Ao longo do Curso serão convidados formadores e oradores especialistas 

no desenvolvimento de algumas das temáticas dos módulos. 

 

INVESTIMENTO 

 

O Curso deverá ser pago em duas prestações de 195 euros cada (a primeira antes de iniciar o 

percurso formativo, a segunda a meio do Curso); 

Se optar pelo pagamento integral no ato de inscrição, o preço corresponde a 380 euros. 

Descontos para desempregados, estudantes e antigos formandos: 

O Curso deverá ser pago em duas prestações de 185 euros cada (a primeira antes de iniciar o 

percurso formativo, a segunda a meio do Curso); 

Se optar pelo pagamento integral no ato de inscrição, o preço corresponde a 370 euros. 

 

 
Regras de funcionamento  
 

Mini-MBA em GESTÃO DE NEGÓCIOS, EMPREENDEDORISMO E ALTA 
PERFORMANCE (Live Streaming) 
 
Na formação live streaming tudo funciona em tempo real, a interação entre o formador e os formandos 

acontece em direto ou ao vivo. Para se fazer um live streaming é necessária uma ligação à internet, um 

computador, uma câmara web e um microfone, que permite enviar e receber som e imagem.  

O live streaming permite que a comunicação aconteça em tempo real. Enquanto o formador está 

em direto, os formados podem interagir com o formador e entre si, colocando perguntas e 

fazendo observações.  

A plataforma a ser usada para as sessões de live streaming será indicada pela CERTFORM, 

bem como todas as indicações necessárias para se ter acesso à mesma.  

No dia anterior ao início da formação os formandos recebem os dados de acesso à plataforma 

do live streaming para poderem conhecer a plataforma e realizar testes. 

No dia da formação o formando terá de aceder à plataforma e deverá entrar em direto na hora 

marcada para o início da sessão de formação.  
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Para os cursos em live streaming existe uma data de início do Curso e um horário estabelecido 

para que o percurso formativo seja realizado em conjunto com o grupo de formação.  

Quando o formando concluir o seu percurso formativo terá direito ao certificado de formação 

profissional emitido através da plataforma SIGO. 

Uma vez concluído o percurso formativo será emitido o certificado de formação profissional 

através da SIGO, tal como previsto na Portaria nº 474/2010, de 8 de julho. O certificado será 

enviado em suporte papel pelos CTT para a morada do formando. 

 

Pode consultar em certform.pt os testemunhos autorizados de quem já fez Cursos na 

CERTFORM – Escola de Formação Prática 

 

“Education is not preparation for life; education is life itself.”   

John Dewey 

 

1- Os cursos ministrados na CERTFORM – Escola de Formação Prática permitem estabelecer 

um elo de ligação entre o conhecimento académico e teórico e o mercado de trabalho. Os cursos 

da CERTFORM permitem estabelecer uma ponte entre a Universidade e as Empresas. 

 

2- Os cursos de formação desenvolvidos pela CERTFORM – Escola de Formação Prática 

acrescentam um elevado valor aos formandos porque proporcionam conhecimentos, 

ferramentas, habilidades e atitudes para que a adaptação ao mercado de trabalho seja mais 

rápida e mais eficaz. 

 

3- Os Cursos da CERTFORM – Escola de Formação Prática são fortemente práticos, muito 

orientados para as necessidades do mercado de trabalho, capazes de fornecer as ferramentas 

necessárias para que os formandos possam integrar uma atividade profissional com confiança 

e sucesso. 

 

4- Os cursos da CERTFORM – Escola de Formação Prática são igualmente dirigidos a 

profissionais que já estão integrados no mercado de trabalho, mas que necessitam de uma 

atualização de conhecimentos. Por exemplo, em matéria de Fiscalidade, as leis mudam 

constantemente, como em todas as áreas e profissões, é necessária uma permanente 

atualização de conhecimentos. 

https://certform.pt/testemunhos/
https://certform.pt/testemunhos/
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5- Os cursos da CERTFORM permitem aos profissionais de contabilidade fazerem uma 

atualização dos seus conhecimentos e estarem aptos a enfrentarem com sucesso os desafios 

profissionais que se vão colocando ao longo das suas carreiras profissionais. 

 

6- Na CERTFORM – Escola de Formação Prática acreditamos na formação ao longo da vida, 

para além das habilitações académicas que possamos já ter conquistado, devemos procurar um 

permanente aperfeiçoamento das nossas competências e habilidades, devemos trabalhar no 

sentido de uma melhoria contínua. Deste modo, apostar e investir na formação permanente é 

uma necessidade e uma poderosa vantagem competitiva no mercado de trabalho. 

 

7- Também na perspetiva das Empresas, os cursos geram um elevado valor, um elevado 

retorno. As empresas são privilegiadas ao contratarem colaboradores que apresentem nos seus 

CV cursos ministrados pela CERTFORM – Escola de Formação Prática. Com uma formação 

prática, pragmática, focada no exercício de funções concretas os formandos da CERTFORM – 

Escola de Formação Prática acrescentam um valor indubitável ao tecido empresarial. 

 

8- Como consequência da formação ministrada pela CERTFORM – Escola de Formação Prática, 

o tempo de adaptação, de integração diminui consideravelmente, o que para uma Empresa é 

uma grande vantagem. Na perspetiva de uma Empresa contratar um colaborador com formação 

na CERTFORM – Escola de Formação Prática, trata-se de uma excelente contratação! 

 

Invista em si! Invista na sua Formação! 

 

 


